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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o hodnotení dublinského systému
(2007/2262(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 343/2003 z 18. februára 2003 ustanovujúce 
kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti 
o azyl podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny v jednom z členských štátov (ďalej len 
„dublinské nariadenie“)1,

– so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2725/2000 z 11. decembra 2000, ktoré sa týka 
zriadenia systému Eurodac na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie 
Dublinského dohovoru2,

– so zreteľom na smernicu Rady 2004/83/ES z 29. apríla 2004 o minimálnych 
ustanoveniach pre oprávnenie a postavenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb 
bez štátneho občianstva ako utečencov alebo osôb, ktoré inak potrebujú medzinárodnú 
ochranu, a obsah poskytovanej ochrany3,

– so zreteľom na smernicu Rady 2003/9/ES z 27. januára 2003, ktorou sa ustanovujú 
minimálne normy pre prijímanie žiadateľov o azyl4 (ďalej len „smernica o prijímaní“), 

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 862/2007 z 11. júla 
2007 o štatistike Spoločenstva o migrácii a medzinárodnej ochrane, ktorým sa zrušuje 
nariadenie Rady (EHS) č. 311/76 o zostavovaní štatistík zahraničných pracovníkov5,

– so zreteľom na závery Rady o prístupe polície a iných orgánov členských štátov činných 
v trestnom konaní, ako aj Europolu, do Eurodacu6,

– so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 573/2007/ES z 23. mája 
2007, ktorým sa zriaďuje Európsky fond pre utečencov na obdobie rokov 2008 až 2013 
ako súčasť všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov a ktorým sa 
zrušuje rozhodnutie Rady 2004/904/ES7,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. apríla 2006 o situácii v utečeneckých táboroch na 

                                               
1 Ú. v. EÚ L 50, 25.2.2003, s. 1.
2 Ú. v. ES L 316, 15.12.2000, s. 1.
3 Ú. v. EÚ L 304, 30.9.2004, s. 2.
4 Ú. v. EÚ L 31, 6.2.2003, s. 18.
5 Ú. v. EÚ L 199, 31.7.2007, s. 23.
6 2807. zasadnutie Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci v Luxemburgu 12. a 13. júna 2007.
7 Ú. v. EÚ L 144, 6.6.2007, s. 1.
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Malte1,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 21. júna 2007 o azyle: praktická spolupráca, kvalita 
rozhodovania v rámci spoločného európskeho azylového systému2,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. januára 2008: Európska stratégia v oblasti práv 
dieťaťa3,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 13. marca 2008 o prípade iránskeho občana Seyeda 
Mehdiho Kazemiho4,

– so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 
(A6-0000/2008),

A. keďže každý žiadateľ o azyl má nárok na dôkladné posúdenie svojej individuálnej 
žiadosti,

B. keďže právne predpisy a postupy v oblasti azylu sa medzi jednotlivými krajinami stále 
značne líšia, v dôsledku čoho sa so žiadateľmi o azyl nezaobchádza rovnako vo všetkých 
signatárskych krajinách Dublinského dohovoru, 

C. keďže dublinský systém je založený na predpokladoch, ako sú vzájomná dôvera 
a spoľahlivosť, a ak tieto základné podmienky nie sú splnené, t. j. ak sa v niektorých 
členských štátoch vyskytnú významné nedostatky pri zbere údajov alebo nezrovnalosti pri 
prijímaní rozhodnutí, poškodzuje sa tým celý systém, 

D. keďže existujú dôkazy, že niektoré členské štáty nezabezpečujú účinný prístup k postupu 
vedúcemu k určeniu postavenia utečenca,

E. keďže niektoré členské štáty neuplatňujú smernicu o prijímaní účinným spôsobom, či už 
ide o žiadateľov o azyl čakajúcich na prevoz do iného členského štátu podľa dublinského 
nariadenia, alebo pri návrate do príslušného členského štátu,

F. keďže vysoká miera viacnásobných žiadostí a nízka miera uskutočnených prevozov 
naznačujú nedostatky dublinského systému,

G. keďže správne vykonávanie dublinského nariadenia môže viesť aj k nerovnomernému 
rozdeleniu zodpovednosti za osoby hľadajúce ochranu, na úkor niektorých členských 
štátov, ktoré sú obzvlášť vystavené migračným tokom na základe svojej zemepisnej 
polohy,

                                               
1 Ú. v. EÚ C 293 E, 2.12.2006, s. 301.
2 Prijaté texty, P6_TA(2007)0286.
3 Prijaté texty, P6_TA(2008)0012.
4 Prijaté texty, P6_TA(2008)0107.
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H. keďže dodržiavanie povinnosti registrácie osôb, ktoré vstúpili do krajiny nelegálne, 
v databáze systému Eurodac nemusí byť v záujme členských štátov, keďže to môže viesť 
k zvýšenému počtu žiadostí o azyl, ktorými sa budú musieť zaoberať,

I. keďže dublinským nariadením sa zavádza systém navrhnutý na určenie členského štátu 
zodpovedného za spracovanie žiadosti, ale nepredstavuje a ani nemôže predstavovať 
mechanizmus na rozdelenie zaťaženia, 

J. keďže je dôležité, aby osoby podávajúce žiadosť boli plne oboznámené s dublinským 
procesom a jeho možnými dôsledkami,

K. keďže článok 24 Charty základných práv Európskej únie ustanovuje, že pri všetkých 
krokoch týkajúcich sa detí, ktoré uskutočnia verejné orgány alebo súkromné inštitúcie, sa 
musí brať predovšetkým do úvahy záujem dieťaťa,

L. keďže napriek tomu, že jednotnosť rodiny sa uvádza na prvom mieste hierarchie kritérií 
uplatňovaných v rámci dublinského nariadenia, toto ustanovenie sa často neuplatňuje, 

M. keďže štatistické údaje o prevozoch zjavne nie sú dostatočne presné, pretože neuvádzajú 
napríklad mieru žiadostí o prevzatie žiadateľa o azyl na základe nelegálneho prekročenia 
hranice alebo pomer žiadostí o prevzatie a žiadostí o vrátenie,

N. keďže Rada pre spravodlivosť a vnútorné veci na zasadnutí v Luxemburgu 12. a 13. júna 
2007 vyzvala Komisiu, aby čo najskôr predložila pozmeňujúci a doplňujúci návrh 
k nariadeniu o systéme Eurodac s cieľom umožniť za určitých podmienok polícii a iným 
orgánom členských štátov činným v trestnom konaní, ako aj Europolu, prístup k systému 
Eurodac, databáze, ktorá bola pôvodne navrhnutá ako nástroj na vykonávanie dublinského 
nariadenia,

Účinnosť systému a rozdelenie zodpovednosti

1. je pevne presvedčený, že kým sa v Európskej únii nedosiahne uspokojivá a súdržná 
úroveň ochrany, dublinský systém bude stále vytvárať nedostatočné výsledky 
z technického, ako aj ľudského hľadiska, a žiadatelia o azyl budú mať aj naďalej 
oprávnené dôvody na podanie žiadosti v konkrétnom členskom štáte, čím sa budú pokúšať 
obísť systém;

2. opätovne potvrdzuje naliehavú potrebu zlepšiť kvalitu, ako aj súdržnosť rozhodovacieho 
procesu; je presvedčený, že Európsky úrad na podporu azylantov by v tomto ohľade 
mohol zohrať významnú úlohu; 

3. žiada Komisiu, aby preskúmala spôsoby poskytnutia priameho financovania Úradu 
vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) namiesto financovania založeného na 
projektoch, s cieľom umožniť úradu posilniť svoju monitorovaciu a poradnú úlohu 
v rámci EÚ a pokračovať v rozvoji metód určených na podporu vnútroštátnych orgánov 
v ich úsilí o zlepšenie kvality rozhodovania;
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4. žiada Komisiu, aby predložila návrhy mechanizmov rozdelenia zaťaženia, ktoré sa môžu 
zaviesť s cieľom prispieť k zmierneniu nerovnomernej záťaže pripadajúcej na niektoré 
členské štáty, ale nie sú začlenené do dublinského systému;

5. žiada Komisiu, aby zabezpečila mechanizmus na zastavenie prevozov žiadateľov o azyl 
do členských štátov, ktoré nezaručujú plné a spravodlivé spracovanie ich žiadostí;

Práva žiadateľov

6. žiada Komisiu, aby zaviedla do nového nariadenia zrozumiteľnejšie a prísnejšie 
ustanovenia týkajúce sa prostriedkov, prostredníctvom ktorých sú osoby hľadajúce 
ochranu informované o účinkoch dublinského nariadenia, a aby zvážila navrhnutie 
štandardného letáka, ktorý sa preloží do určitého počtu jazykov a bude sa distribuovať do 
všetkých členských štátov;

7. žiada Komisiu, aby zmenila a doplnila články 19 a 20 dublinského nariadenia o prevzatí 
a vrátení s cieľom poskytnúť žiadateľom automatické odkladné právo na odvolanie proti 
rozhodnutiu o presune zodpovednosti na iný členský štát v rámci dublinského nariadenia;

8. opätovne potvrdzuje, že zásada zákazu vrátenia (tzv. non-refoulement) má ostať jedným 
z hlavných prvkov akéhokoľvek spoločného azylového systému na úrovni Európskej únie 
a trvá na tom, že vykonávanie dublinského nariadenia by nikdy nemalo viesť k uzavretiu 
žiadosti z procedurálnych dôvodov a zabráneniu opätovného otvorenia na plné 
a spravodlivé posúdenie pôvodnej žiadosti po prevoze v rámci dublinského procesu; 
domnieva sa, že toto je potrebné v nariadení vyjasniť;

9. domnieva sa, že je potrebné zlepšiť výmenu informácií o prevozoch medzi členskými 
štátmi, najmä pokiaľ ide o osobitnú zdravotnú starostlivosť, ktorú potrebujú prevážané 
osoby;

Zlúčenie rodiny a zásada najlepšieho záujmu dieťaťa

10. odporúča, aby sa na európskej úrovni prijal súbor spoločných usmernení o posudzovaní 
veku a v prípade neistoty aby sa priklonilo k možnosti výhodnejšej pre dieťa;

11. pripomína, že pri všetkých rozhodnutiach týkajúcich sa detí je potrebné v prvom rade dbať 
na záujem dieťaťa; trvá na tom, že neplnoleté osoby bez sprievodu by sa nikdy nemali 
zadržiavať alebo prevážať do iného členského štátu, okrem prípadu zlúčenia rodiny, a ak 
je takýto prevoz nevyhnutný, dieťa musí byť riadne zastúpené a sprevádzané počas celého 
postupu; víta preto zámer Komisie ďalej objasniť uplatniteľnosť dublinských pravidiel na 
neplnoleté osoby bez sprievodu;

12. vyjadruje poľutovanie, že vymedzenie rodinného príslušníka je podľa súčasného 
nariadenia príliš obmedzujúce a žiada Komisiu, aby rozšírila platnú definíciu s cieľom 
začleniť aspoň odkázané osoby, ako sú blízki príbuzní, ktorí nemajú inú rodinu, a dospelé 
deti, ktoré nie sú schopné postarať sa o seba samé; 
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13. víta zámer Komisie rozšíriť rozsah pôsobnosti dublinského nariadenia, aby zahŕňalo 
dodatočnú ochranu, keďže to umožní žiadateľom o dodatočnú ochranu spojiť sa 
s rodinnými príslušníkmi, ktorým bol udelený tento druh ochrany alebo o ňu žiadajú 
v inom členskom štáte;

Zadržanie

14. žiada Komisiu, aby pridala ustanovenie obmedzujúce zadržiavanie žiadateľov podľa 
Dublinského dohovoru len na krajné prípady, v ktorom budú vymedzené dôvody, 
v prípade ktorých sa môže použiť zadržanie, a procesné záruky, ktoré je potrebné 
zabezpečiť;

15. žiada Komisiu, aby v dublinskom nariadení výslovne uviedla, že žiadatelia podľa 
Dublinského dohovoru majú nárok na tie isté podmienky prijatia ako ostatní žiadatelia 
o azyl, v súlade so smernicou o prijímaní, ktorej článok 3 ods. 1 stanovuje všeobecné 
pravidlá, najmä pokiaľ ide o materiálne prijímacie podmienky, zdravotnú starostlivosť, 
slobodu pohybu a školskú dochádzku maloletých osôb; 

Humanitárna doložka a doložka o zvrchovanosti

16. domnieva sa, že humanitárna doložka uvedená v článku 15 dublinského nariadenia 
poskytuje dublinskému systému významnú pružnosť, ale mala by sa uplatňovať širšie 
s cieľom vyhnúť sa nadmerným ťažkostiam rodín vplyvom odlúčenia;

17. domnieva sa, že v prípade, ak je žiadateľ(ka) o azyl v mimoriadne zraniteľnom postavení 
z dôvodu závažného ochorenia, ťažkého zdravotného postihnutia, vysokého veku alebo 
tehotenstva, a je preto odkázaný(á) na pomoc príbuzného nachádzajúceho sa na území 
iného členského štátu, než je ten, ktorého úlohou je posúdiť žiadosť, žiadateľ(ka) by sa 
mal(a) vždy spojiť s týmto príbuzným; žiada Komisiu, aby zvážila možnosť zmeniť 
príslušné ustanovenia o humanitárnej doložke v článku 15 ods. 2 na povinné;

18. víta zámer Komisie lepšie vymedziť okolnosti a postupy na uplatnenie doložky 
o zvrchovanosti, najmä s cieľom zaviesť podmienku súhlasu žiadateľa o azyl; 

Zber údajov a systém Eurodac

19. vyjadruje svoje znepokojenie v súvislosti s nezrovnalosťami a nedostatkami pri zbere 
údajov, ktoré sa odhalili pri hodnotení dublinského systému Komisiou, najmä pokiaľ ide 
o registráciu odtlačkov prstov osôb, ktoré vstúpili do krajiny nelegálne, na hraniciach 
Únie, čo vyvoláva vážne pochybnosti o účinnosti systému; dúfa, že nové nariadenie 
o štatistike Spoločenstva o migrácii a medzinárodnej ochrane poskytne zúčastneným 
stranám presnejší obraz o fungovaní dublinského systému a ďalších nástrojov 
medzinárodnej ochrany Spoločenstva;

20. berie na vedomie so záujmom obavy vyjadrené Komisiou, pokiaľ ide o zber a kvalitu 
údajov zaslaných centrálnej jednotke systému Eurodac, ako aj nedodržanie povinnosti 
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odstrániť niektoré údaje a pravidiel týkajúcich sa ochrany osobných údajov; domnieva sa, 
že tieto nedostatky, ktoré spochybňujú spoľahlivosť systému Eurodac, je potrebné náležite 
riešiť pred akýmkoľvek ďalším zamýšľaným použitím tejto databázy;

21. zdôrazňuje, že pri rozšírení prístupu do databázy systému Eurodac pre políciu a iné 
orgány členských štátov činné v trestnom konaní, ako aj Europol, hrozí, že informácie sa 
dostanú do tretích krajín, čo by mohlo mať negatívne dôsledky pre žiadateľov o azyl a ich 
rodiny; je presvedčený, že by sa tým zvýšilo riziko poznačenia žiadateľov o azyl; 

o

o    o
22. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Zhrnutie hlavných ustanovení nariadenia Dublin II

18. februára 2003 Rada prijala nariadenie (ES) č. 343/2003 ustanovujúce kritériá 
a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o azyl, ktoré 
spolu so súvisiacim vykonávacím nariadením1 a nariadením o systéme Eurodac2 tvorí tzv. 
dublinský systém. V súčasnosti sa tento systém uplatňuje v 27 členských štátoch, ako aj 
v Nórsku a na Islande, a čoskoro sa rozšíri aj do Švajčiarska a Lichtenštajnska.

Cieľom tohto systému, ktorý by mal zaručiť, aby sa vždy určil (jediný) členský štát 
zodpovedný za posúdenie každej žiadosti, je predovšetkým zabrániť javu tzv. neustále 
migrujúcich utečencov, sekundárnej migrácii a viacnásobným žiadostiam (čo sa všeobecne 
nazýva „azylové nakupovanie“). Je založený na hierarchii kritérií (kapitola III), medzi ktoré 
patria: 

1. kritériá súvisiace so zlúčením rodiny, 
2. kritériá súvisiace s udeľovaním povolení na pobyt alebo víz,
3. kritériá súvisiace s nelegálnym vstupom alebo pobytom na území členského štátu,
4. kritériá súvisiace s legálnym vstupom na územie členského štátu.

Dublinské nariadenie obsahuje okrem toho dve ustanovenia ponechané na voľnú úvahu, na 
základe ktorých systém nadobúda potrebnú pružnosť. Ide o tzv. doložku o zvrchovanosti, 
ktorá umožňuje členskému štátu posúdiť žiadosť o azyl napriek tomu, že to nie je jeho 
povinnosťou podľa kritérií stanovených v nariadení (článok 3 ods. 2), a humanitárnu doložku, 
ktorá umožňuje členskému štátu, hoci nie je zodpovedný za spracovanie žiadosti podľa 
kritérií stanovených v nariadení, posúdiť žiadosť, ak ho o to požiada iný členský štát 
z dôvodov založených na rodinných alebo kultúrnych aspektoch (článok 15).

Dublinské nariadenie ustanovuje mechanizmy prevzatia a vrátenia žiadateľov o azyl (kapitola 
V) a obsahuje ustanovenia týkajúce sa administratívnej spolupráce (kapitola VI).

Článok 28 nariadenia stanovuje, že najneskôr do troch rokov od nadobudnutia účinnosti 
nariadenia podá Komisia správu Európskemu parlamentu a Rade o uplatňovaní tohto 
nariadenia a podľa potreby navrhne potrebné zmeny a doplnenia. Táto iniciatívna správa je 
odpoveďou na toto hodnotenie. 

Ťažkosti súvisiace s metodikou

Pri čítaní hodnotenia Komisie spravodajkyňa narazila na rôzne ťažkosti, ktoré jej sťažili 
úlohu. Ani dôkladné čítanie hodnotiacej správy a jej prílohy jej totiž nie vždy umožnilo 
                                               
1 Nariadenie Komisie (ES) č. 1560/2003 z 2. septembra 2003, Ú. v. EÚ L 222, 5.9.2003, s. 3.
2 Nariadenie Rady (ES) č. 2725/2000 z 11. decembra 2000, ktoré sa týka zriadenia systému Eurodac na 
porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie Dublinského dohovoru.
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pochopiť logický postup, ktorým sa Komisia riadila v záveroch vyvodených zo svojho 
hodnotenia. Závery sú navyše veľmi stručné, keďže tvoria asi len desať riadkov správy. 
V tejto súvislosti je zaujímavé poznamenať, že príloha, ktorá má viac než 50 strán, obsahuje 
úvod, v ktorom sú uvedené 4 kritériá, z ktorých Komisia vychádza pri „meraní účinnosti“ 
dublinského systému1, nenájdeme tam však žiadnu systematickú analýzu týchto kritérií 
a predovšetkým žiadny záver. Za daných okolností bola spravodajkyňa nútená pokúsiť sa 
zhodnotiť kritériá určené Komisiou sama, aby si vedela vytvoriť názor na mieru účinnosti 
systému.

Prvým kritériom bolo preskúmať, „či dublinský systém splnil ciele jasne vymedzené 
v preambule nariadenia“. Komisia vo svojej správe v závere oznámila, že „ciele dublinského 
systému, najmä zaviesť jasný a funkčný mechanizmus stanovenia zodpovednosti za žiadateľov 
o azyl, boli celkove v značnej miere splnené“2. Vzhľadom na množstvo nedostatkov, na ktoré 
Komisia náležite poukázala vo svojom hodnotení, a množstvo spresnení, ktorými oprávnene 
zamýšľa doplniť ustanovenia nariadenia, je však toto tvrdenie, ktoré je navyše dostatočne 
nejasné, aby sa dalo ťažko vyvrátiť, zarážajúce. Pokiaľ ide o boj proti javu tzv. neustále 
migrujúcich utečencov a azylového nakupovania, ktorý je na inom mieste v prílohe 
považovaný za jeden z hlavných cieľov dublinského systému, nezdá sa, že by bol úspešný, 
keďže percentuálny podiel viacnásobných žiadostí sa zo 7 % v roku 2003 zvýšil na 16 % 
v roku 2005, čo viedlo aj samotnú Komisiu k záveru, že dublinský systém nemal očakávaný 
odradzujúci účinok v tejto oblasti3. Preto je potrebné ďalej skúmať príčiny nefunkčnosti 
systému.

Druhé kritérium Komisie sa týkalo otázky, „či dublinské nariadenie vyriešilo niektoré 
problémy pri uplatňovaní Dublinského dohovoru... a to lehoty na spracovanie žiadostí, 
zlúčenie rodiny a celkovú účinnosť systému, najmä pokiaľ ide o vykonávanie prevozu“.
Komisia vo svojej správe uvádza, že problém prevozov, z ktorých sa skutočne zrealizuje asi 
iba tretina, predstavuje jednu z hlavných prekážok účinného uplatňovania systému4. Pokiaľ 
ide o zlúčenie rodiny, ktoré je v nariadení uvedené ako prvé kritérium, zdá sa, že je skôr 
teoretické ako skutočné, keďže Komisia v prílohe uvádza, že príslušné ustanovenia nariadenia 
sa „uplatňujú len veľmi zriedkavo“5. Z týchto dvoch bodov teda vyplýva, že druhé kritérium 
sa nepodarilo celkom splniť.

Tretie kritérium sa osobitne zameriavalo na počet skutočných prevozov, ktorých 
prekvapujúco nízka miera svedčí o nedostatkoch systému a mala by sa podrobnejšie vysvetliť.

Štvrté kritérium bolo spojené s „vplyvom dublinského systému na azylové systémy rôznych 
členských štátov“, pričom cieľom analýzy bolo určiť, či tento systém zvýhodňuje alebo 
znevýhodňuje niektoré členské štáty. 

                                               
1 SEK (2007) 742, s. 7.
2 KOM(2007) 299 v konečnom znení, s. 13.
3 SEK (2007) 742, s. 47.
4 Zo 40 180 prijatých žiadostí sa od septembra 2003 do decembra 2005 uskutočnilo iba 16 842 prevozov.
5 SEK (2007) 742, s. 23.
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Podľa názoru spravodajkyne analýza Komisie tzv. dublinských tokov, ktorá vyplýva z tohto 
štvrtého kritéria, vyvoláva pochybnosti z viacerých dôvodov. Na jednej strane, ako v prílohe 
uvádza sama Komisia, štatistické údaje poskytnuté členskými štátmi zavádzajú svojou 
rozdielnosťou1, niektoré štáty totiž napríklad registrujú celú rodinu ako jeden prípad, kým iné 
započítavajú každého rodinného príslušníka. Na druhej strane Komisia zakladá svoje 
hodnotenie dublinských tokov na skutočných prevozoch, a nie na prijatých prevozoch (ktoré 
sa neuskutočnili). Sama však pripúšťa, že ak by sa tento mechanizmus prevozu dodržiaval, 
spôsobilo by to výrazné zvýšenie počtu žiadateľov v niektorých hraničných krajinách. Ako 
Komisia napokon vo svojom hodnotení jasne uvádza, vzhľadom na „prekvapujúco nízky“ 
počet osôb, ktoré vstúpili do krajiny nelegálne, zaregistrovaných v databáze systému Eurodac2

sa zdá, že povinnosť odoberať odtlačky prstov osobám zadržaným pri nelegálnom prechode 
vonkajšej hranice nedodržiavajú všetky členské štáty. Tieto údaje zaregistrované v systéme 
Eurodac sú však nevyhnutné nielen pri uplatňovaní jedného dublinského kritéria, ale aj pri 
každom kritickom a objektívnom hodnotení fungovania systému a jeho dôsledkov.

Za týchto okolností sa spravodajkyni zdá, že tvrdenie Komisie nachádzajúce sa v jej
hodnotení, v ktorom sa uvádza, že „napriek široko rozšírenému predpokladu, že prevozy 
smerujú do členských štátov, ktoré sa nachádzajú na vonkajšej hranici, sa zdá, že celkové 
rozdelenie medzi členskými štátmi na vonkajšej hranici EÚ a členskými štátmi mimo vonkajšej 
hranice EÚ je v skutočnosti dosť vyvážené“, sa opiera o zjavne nepodložené skutočnosti. 
Potvrdzuje to aj skutočnosť, že rozlišovanie Komisie medzi „štátmi, ktoré sa nachádzajú na 
vonkajšej hranici,“ a tými ostatnými sa zakladá, o čom sa spravodajkyňa presvedčila, na 
kritériách nerešpektujúcich základné zemepisné údaje, keďže konkrétne Fínsko, ktorého 
spoločná hranica s Ruskom dosahuje dĺžku takmer 1300 kilometrov, je zaradené medzi 
krajiny bez vonkajšej hranice3.

Vo všeobecnosti sa teda zdá, že optimistický záver, ktorý Komisia vyvodila zo svojho 
hodnotenia, že „ciele dublinského systému boli v značnej miere splnené“, sa väčšmi 
prikláňa ku kladnému postoju voči systému, ktorý môžeme, alebo nemusíme, zdieľať, ako 
k prísnej analýze, ktorá sa navyše ťažko realizuje z dôvodu rozdielnosti a neúplného 
charakteru dostupných údajov.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k nariadeniu

Na základe problémov, na ktoré poukázala Komisia, spravodajkyňa navrhuje, aby sa objasnili 
alebo upravili predovšetkým tieto aspekty systému:

1. Dodržiavanie základnej zásady nevyhostenia (non-refoulement): každá žiadosť musí byť 

                                               
1 SEK (2007) 742, s. 6.
2 KOM(2007) 299 v konečnom znení, s. 9.
3 Za krajiny na vonkajšej hranici sa považujú tie krajiny, ktoré majú pozemné hranice s tretími krajinami, a tie, 
ktorých morské hranice sú vystavené migračným tlakom: Estónsko, Litva, Lotyšsko, Poľsko, Slovensko, 
Slovinsko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Taliansko, Španielsko, Malta, Grécko, Portugalsko a Cyprus. Za 
krajiny mimo vonkajších hraníc sa považujú: Švédsko, Nórsko, Island, Dánsko, Írsko, Spojené kráľovstvo, 
Holandsko, SRN, Belgicko, Luxembursko, Francúzsko, Rakúsko, Československo, Fínsko.
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predmetom dôkladného posúdenia a žiadny spis nemožno uzavrieť z „procedurálnych“ 
dôvodov bez toho, aby sa toto posúdenie uskutočnilo.
2. Žiadateľom sa musia poskytnúť všetky užitočné informácie o dublinskom systéme 
v jazyku, ktorému rozumejú, a musí sa im zabezpečiť prístup k právnej pomoci počas celého 
konania; okrem toho musia mať odkladné právo na odvolanie proti každému rozhodnutiu 
o prevoze.
3. Kritériá určovania veku neplnoletých osôb sa musia harmonizovať a tieto osoby možno 
prevážať len vo výnimočných prípadoch, ak je to v ich záujme; v prípade prevozu musia byť 
riadne sprevádzané a zastupované, aby sa predišlo strácaniu detí.
4. Definíciu rodiny je potrebné rozšíriť, aby sa väčšmi zohľadňoval legitímny záujem 
žiadateľov; treba rozšíriť pôsobnosť ustanovení týkajúcich sa zlúčenia rodiny na žiadateľov 
alebo príjemcov dodatočnej ochrany.
5. Je potrebné zvážiť možnosť prideliť niektorým ustanoveniam humanitárnej doložky 
záväzný charakter, najmä pokiaľ ide o mimoriadne zraniteľné osoby.
6. Doložka o zvrchovanosti sa nemá uviesť do činnosti bez súhlasu žiadateľa.
7. Zadržiavanie by sa malo uplatňovať iba v prípade riadne odôvodnenej krajnej núdze 
a žiadatelia čakajúci na prevoz majú mať rovnaké podmienky prijatia ako akýkoľvek iný 
žiadateľ.
8. Je potrebné navrhnúť mechanizmy na zmrazenie prevozu do štátov, ktoré zjavne 
nedodržiavajú práva žiadateľov, alebo do tých krajín, ktoré sú vystavené silným migračným 
tlakom v určitých obdobiach.
9. Pred možným rozšírením prístupu k databáze systému Eurodac v prospech poriadkových síl 
a Europolu je v každom prípade potrebné vyriešiť súčasné problémy a stanoviť potrebné 
záruky, pokiaľ ide o ochranu osobných údajov.

Závery

Spravodajkyňa sa domnieva, že si musíme položiť otázku, či dublinský systém naozaj spĺňa 
svoj účel. Zdá sa, že systém prideľuje neprimerané množstvo zodpovednosti členským štátom 
na hraniciach EÚ, a kým tento systém objasňuje, ktorý členský štát je zodpovedný za 
posúdenie žiadosti o azyl, nie sú k dispozícii žiadne skutočné mechanizmy na poskytnutie 
podpory týmto štátom. Okrem toho je vzhľadom na význam integrácie potrebné väčšmi 
zohľadniť existujúce prepojenia medzi žiadateľmi o azyl a konkrétnymi členskými štátmi, 
v ktorých je príslušné spoločenstvo už usadené alebo s ktorým má žiadateľ o azyl spoločný 
jazyk alebo kultúru. 

Pretrváva však základný problém, že kým členské štáty neposkytnú každému žiadateľovi 
rovnakú, alebo aspoň rovnocennú, úroveň ochrany vysokej kvality, žiadatelia budú aj naďalej 
pri podávaní svojich žiadostí oprávnene uprednostňovať niektoré členské štáty pred inými, 
alebo sa budú pokúšať podávať viacnásobné žiadosti, a týmto spôsobom obchádzať 
ustanovenia dublinského systému. Túto tendenciu môže obmedzujúce uplatňovanie kritéria 
zlúčenia rodiny ešte viac zvýšiť. Tento problém nebude možné vyriešiť v rámci revízie 
dublinského nariadenia, ale je potrebné sa ním zaoberať pri revízii budúcich nástrojov 
spoločného európskeho azylového systému. Pokiaľ ide o dublinské nariadenie, jedným zo 
základných cieľov revízie musí byť snaha zohľadniť v maximálnej možnej miere oprávnené 
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želania žiadateľov, zabezpečiť ich informovanosť a zaistiť, aby sa ich žiadosti spracúvali 
v najlepších možných podmienkach v dokonalom súlade so Ženevským dohovorom.
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